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บทที่ 5 
การบริหารเชิงกลยุทธ ณ ระดับความแปรปรวนที่ 5 

(Strategic Management at Turbulence Level 5) 
 

ดังที่ไดอภิปรายไวแลวในบทที่ 4 วา  ชองวางขององคความรูที่สําคัญซึ่ง

ตําราการบริหารเชิงกลยุทธในปจจุบันมักไมกลาวถึง คือเครื่องมือสําหรับจัดการกับ

สภาพแวดลอมที่แปรปรวนสูงกวาระดับ 4 และเมื่อความไมคาดฝน (Surpriseful) 

เกิดขึ้นอยางฉับพลันตอหนานักบริหาร  พวกเขาจะรับมือกับสถานการณอยางไร 

เพราะเหตุการณที่อุบัติข้ึนมักไมเปนไปตามแผน แมวาเทคนิคกรวางแผนที่นําเสนอ

กันอยูจะรอบคอบรัดกุมและถวนถี่เพียงไร 

Ansoff ไดวางรากฐานทางความคิดเพื่อตอบคําถามในเรื่องนี้ไวแลวเชนกัน 

กลาวโดยสรุปคือ เขาแบงการบริหารเชิงกลยุทธระดับนี้ไว 3 เทคนิค ไดแก การ

จัดการเชิงกลยุทธกับประเด็นที่ผุดขึ้น (Strategic Issue Management)  การ

ตอบสนองเมื่อสัญญาณการเปลี่ยนแปลงยังออน (Weak Signal Response) และ 

การจัดการเชิงกลยุทธกับความไมคาดฝน (Strategic Surprise Management) โดย

ที่ เขาเรียกสามเทคนิคนี้อยางรวมๆ วา การจัดการเชิงกลยุทธแบบฉับพลัน (Real 

Time Strategic Management)  

 
การจัดการเชิงกลยุทธกับประเด็นที่ผุดขึ้น  
(Strategic Issue Management) 

กิจการสามารถเตรียมการรับมือกับประเด็นความทาทายที่จูๆ ก็ผุดขึ้น 

(Strategic Issue Management) ไดอยางเปนระบบโดยไมกระทบกับโครงสรางการ

ทํางานที่มีอยูแลวเทาไรนัก การบริหารเชิงกลยุทธเทคนิคนี้มีข้ันตอนดังนี้ 

1. เร่ิมจากการวางระบบการสอดสองระแวดระวัง (Surveillance) อยาง

ตอเนื่องวาอาจเกิดความไมตอเนื่อง (Discontinuity) ดานเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง เทคโนโลยี และการแขงขัน ซึ่งจะสงผลกระทบอยาง

รุนแรงและสําคัญกับความอยูรอดของกิจการ และในขณะเดียวกัน ตอง
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สอดสองสภาพแวดลอมภายในองคกรวาจะมีโอกาสเกิดประเด็นอะไร

ข้ึนไดบางที่จะสงผลตอประสิทธิผลขององคกร 

2. จะเห็นวาผลจากการสอดสองมักอยูในรูปของ “ประเด็น” ไมใชส่ิงที่

เกิดขึ้นแลว  แตเมื่อเกิดการรับรูประเด็นใดประเด็นหนึ่งขึ้น ทีมผูจัดการ

จะประเมินผลกระทบและระดับความเรงดวนที่จะตองตอบสนองของ

ประเด็นนั้นๆ เสมือนหนึ่งวาไดเกิดขึ้นจริง  

3. ประเด็นที่ไดรับการประเมินวา จะมีผลกระทบรุนแรงและเรงดวน ก็จะ

ไดรับการตอบสนองทันที  ประเด็นที่มีผลกระทบรุนแรงแตระดับความ

เรงดวนปานกลางก็จะไดรับการตอบสนองดวยการสะสมไวพิจารณา

เปนสวนหนึ่งของแผนในปงบประมาณถัดไป หรือไตรมาสถัดไปเปนตน  

สวนประเด็นที่มีผลกระทบรุนแรงแตไมเรงดวน จะไดรับการสอดสอง

อยางใกลชิดแตยังไมตอบสนองในทางใดทางหนึ่ง และประเด็นที่จะมี

ผลกระทบต่ําก็จะไมมีการตอบสนองเชิงกลยุทธใดๆ 

4. Ansoff เสนอแนะวา เทคนิคนี้ตองการการออกแบบโครงสรางองคกรที่

มีเจาภาพสามสวนดวยกัน (1) ฝายพยากรณระดับองคกร (Corporate 

Forecasting Unit) ที่คอยรับผิดชอบในการกํากับดูแลและสอดสอง

ระแวดระวังการเปลี่ยนแปลง (2) ฝายประเมินและแยกประเภทประเด็น 

ซึ่งอาจใหหนวยงานที่รับผิดชอบการวางแผนเดิมก็ได และ (3) ทีม

ผูบริหารที่ตองรับผิดชอบในการ มอบหมายอํานาจหนาที่ (Authority) 

และจัดทรัพยากรตลอดจนงาน เพื่อรับมือกับการตอบสนองแบบ

ฉับพลันเมื่อเกิดประเด็นขึ้น 

ระบบการบริหารเชิงกลยุทธกับประเด็นจะตองเบา18 ยืดหยุน (Flexible) และ

เรียบงายกวาระบบการวางแผนประจําปที่ตองทําอยูเปนประจํา Ansoff ย้ํามากวา 

ระบบการบริหารเชิงกลยุทธแบบนี้จะไมอาจประสบความสําเร็จไดถาทีมผูจัดการ

                                                 
18 ตรงกับคําที่ Ansoff ใชวา Light Weight แปลวาปลอดจากกฏกติกาหรือขั้นตอน ระเบียบที่

ซับซอนยุงยาก 
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ทั่วไปไมสละเวลา ใหความสนใจและความมุงมั่นที่จะพัฒนาขึ้นมาจนกลายเปนสวน

หนึ่งของวัฒนธรรมองคกร    

 
การตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงที่สงสัญญาณออน  
(Weak Signal Response) 

ประเด็นที่ถูกยกขึ้นหารือหลังจากการสอดสองสภาพแวดลอมจะแตกตางกัน

แลวแตปริมาณขอมูลที่ฝายรับผิดชอบจะหามาได  ดังนั้นบางประเด็นอาจจะเห็นได

ชัด (Visible) หรือเปนรูปธรรม (Concrete) พอที่จะพัฒนาการตอบสนองอยาง

ทันทวงทีได  ซึ่งประเด็นลักษณะนี้เรียกวา ประเด็นที่สงสัญญาณแรง (Strong 

Signal Issue) การจัดการเชิงกลยุทธกับประด็นที่ผุดขึ้น ถือไดวาเปนการจัดการกับ

สัญญาณแรง (Strong Signal Management) เพราะสามารถเลือกการตอบสนอง

ไดคอนขางแนชัดกวา 

สวนประเด็นที่สงสัญญาณออน ไดแกการพยายามระบุเหตุการณที่ไมมีความ

แนชัดวาจะเกิดขึ้นเมื่อใด ยกตัวอยางเชน ภูมิภาคตะวันออกกลางเปนตลาดที่มี

โอกาสมากแตก็เปนแหลงที่อาจะเกิดความไมสงบขึ้นเมื่อใดก็ได แตไมมีใครที่จะ

สามารถระบุไดชัดเจน ดวยความแนนอนวา ความไมสงบจะเกิดขึ้นที่ใด เมื่อใด หรือ

ในรูปแบบใด 

ประเด็นที่สงสัญญาณออนจะกลายเปนประเด็นที่สงสัญญาณแรงในที่สุด แต

ถาระดับความแปรปรวนอยูในระดับที่ 3 หรือ 4 กิจการอาจทนรอจนกวาเหตุการณ

ใดๆ จะแนชัดปราศจากความคลุมเครือกอนแลวจึงโตตอบได โดยไมเกิดความ

เสียหายตอความสามารถในการทํากําไร 

แตในกรณีที่สภาพแวดลอมอยูภายใตระดับ 4 หรือ 5 เมื่อการเปลี่ยนแปลง

ดําเนินไปอยางรวดเร็ว และหากกิจการคอยจนสัญญาณแรงเสียกอน ประเด็นอาจ

สงผลกระทบรุนแรงจนกิจการไมอาจรับมือไดไหว  ดังนั้น กิจการจึงตองเริ่ม

ตอบสนองกับประเด็นเสียตั้งแตไมมีขอมูลในการกําหนดแผนการตอบสนองที่แนชัด 

เทคนิคนี้มีข้ันตอนการดําเนินการใกลเคียงกับการจัดการเชิงกลยุทธกับ

ประเด็นที่ผุดขึ้น (Issue Management) ทั้ง 4 ข้ันตอนดังไดกลาวมาแลว   
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แผนภาพที ่5-1  
การตอบสนองตอระดับความแรงของสัญญาณการเปลี่ยนแปลง 

 

Possible Responses at Different Signal Strength
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ความแตกตางมีเพียงประการเดียวเทานั้นคือ ระดับสัญญาณของจุดที่เร่ิมตอบสนอง

เทานั้น  ดังนั้นการบริหารเชิงกลยุทธเมื่อสัญญาณการเปลี่ยนแปลงไมชัดมักจะเปน

เพียงการเตรียมการ (Preparatory) เทานั้น    

แผนภาพที่ 5-1 แสดงการเตรียมการเพื่อรับมือกับระดับความแรงของ

สัญญาณเมื่อเวลาเปลี่ยนไป19  สัญญาณออนที่สุดคือระดับที่ 1กลาวคือ เกิดนัยของ

ความแปรปรวน (Sense of Turbulence) ข้ึนเมื่อมีขอมูลเพียงพอที่จะสรุปไดวา

อนาคตจะแปรปรวนและเปนไปไดมากที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ กลยุทธ

การเตรียมการที่ทําไดคือการเพิ่มการสอดสองระแวดระวัง (Enhance Surveillance) 

ความสามารถที่ผูบริหารตองมีคือ ตรวจสอบความยืดหยุนในระบบการทํางาน 

(Audit Flexibility)  

เมื่อเวลาผานไป นัยของความแปรปรวนก็จะแทนที่ดวยการระบุแหลงที่มา

หรือสาเหตุของความแปรปรวน (ระดับ 2) ความชัดเจนของสัญญาณที่เพิ่มข้ึนอีก

เล็กนอยนี้ทําใหกลยุทธกระจายความเสี่ยงเปนทางเลือกที่ดีที่สุด และดังนั้นผูบริหาร

จึงยิ่งตองเพิ่มความยืดหยุน 

เมื่อเหตุการณความไมตอเนื่องบังเกิดขึ้น (ระดับ 3) การแสวงหาเทคโนโลยี

พื้นฐานจะชวยทําใหผูบริหารสรางการตอบสนองเพื่อรอการดําเนินการในระดับ

ถัดไป หากผูบริหารตัดสินใจวากิจการสามารถรองรับความเสี่ยงสูงเพื่อโอกาสในการ

ทํากําไรสูงไดดวยการลงทุนพัฒนาความสามารถขั้นต่ําที่ไมตองลงทุนมากนัก 

(Minimal Capability)  หลังจากสัญญาณหรือขอมูลทําใหสามารถพยากรณผลลัพธ

ที่เปนรูปธรรมแลว (ระดับ 5) กิจการสามารถตอบสนองดวยความเสี่ยงที่ลดลงเปน

ธรรมดา ดังนั้นผูบริหารก็อาจตัดสินใจเพิ่มโปรแกรมการพัฒนาความสามารถตางๆ 

เต็มรูปแบบ (Full Scale Capability)   

เมื่อกิจการรูสึกไดถึงผลกระทบ หรือเร่ิมไดรับผลกระทบอยางเปนรูปธรรม 

(ระดับ 6) ความเร็วของการเปลี่ยนแปลงมักนําหนาการตอบสนอง จึงถึงเวลาที่ตอง

                                                 
19 พึงสังเกตุวา การแบงระดับความชัดเจนของสัญญาณออกเปน 6 ระดับนี้ไมไดขัดแยงกับระดับ

ความแปรปรวน 5 ระดับ ที่กลาวถึงมากอนหนานี้ แตในที่นี้การจัดการตอบโตกับสัญญาณใช

สําหรับการจัดการที่ระดับความแปรปรวนเกิน 4 เทานั้น 
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เรงการตอบสนองใหทันทวงที (Launch Catch up Response) ดวยการเรงสราง

ความสามารถในการพุงชนกับอุปสรรคตางๆ ได 

ยกตัวอยางเชน ทุกวันนี้เปนที่ยอมรับกันวา นาโนเทคโนโลยีซึ่งสวนมากกําลัง

ไดรับการคนควาอยูในหองปฏิบัติการ (Laboratory) ทั่วโลก และนานาประเทศตาง

พุงเปาหมายที่การเตรียมการที่จะกอบโกยความมั่งคั่งแหงอนาคตจากเทคโนโลยีนี้ 

แตมีประเด็นมากมายเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีที่ยังเปนแคนัย (Sense) บางประเด็น

สามารถหาแหลง (Source) ของการกาวกระโดดทางเทคโนโลยีไดแลว บางประเด็น

ก็นํามาพัฒนาเปนสินคาตนแบบ (สัญญาณระดับ 3-5)  บางประเด็นสามารถผลิต

เปนสินคามาจําหนายไดจริงแลว (สัญญาณระดับ 6) การตอบสนองและการไลให

ทันเทคโนโลยีจึงเปนความทาทายและตองการองคความรูทางการบริหารเชิงกลยุทธ

ในระดับความแปรปรวนนี้มากขึ้น  ซึ่งเปนชองวางขององคความรู (Knowledge 

Gap) อีกประการหนึ่งที่รอคอยการศึกษา 

 
การจัดการเชิงกลยุทธกับความไมคาดฝน  
(Strategic Surprise Management) 

การบริหารเชิงกลยุทธแบบฉับพลัน (Real Time Strategic Management) 

ทั้งสองเทคนิคที่กลาวไปแลวยังเปนการอาศัยระบบการสอดสองแบบคลื่นเรดาร20 

(Radar-Surveillance System) ซึ่งแมวาจะพยายามระแวดระวังเทาไร บางประเด็น

ก็อาจลอดพนสายตาของผูที่ รับผิดชอบการสํารวจตรวจตราสภาพแวดลอม 

จนกระทั่งประเด็นกลายเปนการถูกจูโจมโดยไมรูตัว (Strategic Surprise) ซึ่ง

มักปนปรากฏการณที่มีลักษณะดังนี้ 

1. ประเด็นเกิดขึน้อยางฉับพลนัและคาดไมถึง (Sudden & Unanticipated) 

2. เปนปญหาที่ไมเคยเกิดขึ้นกบัองคกรมากอน 

                                                 
20 คํานี้เปนอีกคําหนึ่งที่สะทอนใหเห็นวาสภาพแวดลอมทางสังคมของ Ansoff ที่มีอิทธิพลตอการ

เลือกใชคําของเขา กลาวคือ เขามีเพื่อนเปนนายทหารและไดเขาไปมีสวนชวยแนะนําหลักการ

คิดเชิงกลยุทธใหกับกองทัพสหรัฐอยูเสมอ คําวา Strategic Management ก็แปลงมาจากราก

ศัพท Strategy คือพิชัยยุทธที่ใชอยูแลวในการทหาร  
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3. หากการตอบสนองของกิจการลมเหลว มกันํามาซึง่วกิฤติทางการเงินที่

รายแรง หรือการสูญเสียโอกาสที่ไมอาจทวงคืนมาได   

4. การตอบสนองตองเรงดวนแต ไมอาจทาํไดทันทีภายใตระบบหรือระเบียบ
วิธีปฏิบัติที่เปนอยู 

ปจจัยทั้ง 4 ขอนี้เมื่อเกิดขึ้นพรอมกันจะสรางปญหาใหญสําหรับผูบริหาร

เพราะกลยุทธที่ผานมาจะใชไมไดผล ความทาทายที่ถาโถมเขามาเปนสิ่งที่ไมมีใคร

ในองคกรคุนเคย ซ้ํารายมักมีขอมูลใหมๆ ไหลบาเขามาใหผูบริหารตองพิจารณา

อยางตอเนื่องจนไมอาจรับไดหมด  นอกจากนี้ อันตรายที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ 

ความฉับพลันกอรปความเสี่ยงตอการสูญเสียครั้งยิ่งใหญมักจะเปนที่รับรูอยาง

รวดเร็วของบุคลากรในองคกร ทําใหงายตอการเกิดความตื่นตระหนกในความอยู

รอดหรือสถานภาพระยะสั้นของกิจการ 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง การกระจายอํานาจในการสรางความคิดริเร่ิม (Initiatives) 

ที่เคยไดผลดีในการจัดการเชิงแขงขัน (Competitive Management) ภายใตระดับ

ความแปรปรวนต่ํากวานี้ จะไรประสิทธิผลและไมชวยแกปญหาแลวยังอาจเปน

อันตรายอยางยิ่งตอความอยูรอดของกิจการอีกดวย นอกจากนี้ถาขาดกลยุทธการ

แกวิกฤติที่ประสานกันไดดีระหวางผูจัดการระดับปฏิบัติอาจทําใหสวนตางๆ เดินกัน

ไปคนละทิศละทางอันกอใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรง (Havoc) ได  อีกประการ

หนึ่งคือ เมื่อเกิดความเสียหายยอมกระทบตอขวัญของผูปฏิบัติ กอใหเกิดการตื่น

ตระหนก (Panic) ทําใหไมสามารถดําเนินการตามหนาที่อยางตอเนื่องไดตามปกติ 

ทั้งหมดนี้เปนปญหาที่มากับความไมคาดฝน (Surprise) ดังแสดงในคอลัมนซายมือ

ของแผนภาพ 5-2 

ความไมคาดฝนอาจเกิดขึ้นไดกับกิจการไดเสมอ เชนกรณีของอุตสาหกรรมที่

ใชเทคโนโลยีลํ้าสมัยที่อาจเกิดการคิดคนใหมๆ ข้ึนอยางไมคาดฝน หรืออุตสาหกรรม

ยาที่อาจมีการคนพบอันตรายของตัวยาหรือเกิดการปนเปอนของสารเคมีระหวาง

การผลิตจนเกิดอันตรายตอผูบริโภคถึงชีวิต หรือแมแตธุรกิจบริการที่อาจเกิด

อุบัติเหตุเมื่อใดก็ได เชน บริษัทสายการบินตางๆ หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช

เชื้อเพลิงซึ่งมีความเสี่ยงสูง อาทิพลังงานนิวเคลียร เปนตน  ทั้งหมดลวนอาจเกิดเหตุ 



Ansoff’s Model of Strategic Management 

©2548 สิริวุฒิ บูรณพิร  

ภาพที่ 5-2 
การตอบสนองตอความไมคาดฝนอยางเปนระบบ 

 

•Experience doesn’t apply
•Severe time pressure
• Decentralized response leads to havoc
• Structure and system doesn’t apply
• Existing strategy does not apply
• Contingent plans don’t apply

• Simultaneous need to:
–Reassure organization
–Keep business going
–Develop strategic response

• Disruption of priorities
• Information overload
• Danger of panic
• Perceived by entire organization

6. Exercise system under non-crisis conditions

5. Novel problem-solving capability
- Creativity & decision under pressure
- Analytical Skills
- Teamwork skill

4. Strategic task force network
- Leader selection and training
- Star communication network 
- Centrally coordinated strategy
- Decentralized implementation

3. Divide top management responsibility
- Control and maintenance of morale
- Response to surprise
- Run business as usual 

2. Information evaluation & assignment center
1. Set up emergency communication network

Problems Emerging from Surprise Contingent Response System

Emergency Response to Strategic  Surprise
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ไมคาดฝนซึ่งมีความเสียหายรุนแรงหรืออาจกระทบตอชีวิตผูคนจํานวนมากได และ

เมื่อเกิดขึ้นมักมีการดําเนินคดีปรับสินไหมจนตองประกาศลมละลาย  

ถาองคกรพิเคาะหแลววากิจการอาจตกอยูภายใตสภาวะดังกลาวไดเสมอ 

จําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารตองลงทุนกับระบบการจัดการเชิงกลยุทธกับความไมคาด

ฝน (Strategic Surprise System) ซึ่งมีลักษณะดังนี้   (ดูแผนภาพที่ 5-2) 

1. เมื่อเกิดความไมคาดฝนขึ้น เครือขายการสื่อสารสําหรับภาวะฉุกเฉินตองเริ่ม

ทํางาน (Emergency Communication Network) กลาวคือเครือขายนี้ตอง

ทํางานคลอมสายงาน เพื่อกลั่นกรองขอมูลและการติดตอส่ือสารที่รวดเร็วไปยัง

ทั่วทั้งองคกร 

2. ระหวางชวงภาวะฉุกเฉิน ผูบริหารระดับสูงตองแบงหนาที่ออกเปน 3 กลุม คือ 

กลุมแรกทุมความสนใจไปที่การควบคุมและดูแลขวัญและกําลังใจของคน  กลุม

ที่สองตองกํากับดูแลใหการทํางานประจําดําเนินตอไปไดอยางไมติดขัดเปน

ปกติ  และกลุมที่สามรับผิดชอบในการจัดการกับความไมคาดฝน 

3. ในการจัดการกับความไมคาดฝน ตองมีการจัดตั้งเครือขายเชิงกลยุทธมารองรับ 

(Strategic Taskforce Network) ดังแสดงในแผนภาพที่ 5-3 ซึ่งมีลักษณะดังนี้  

ผูนําและทีมตองสื่อสารขามสายการบังคับบัญชาในรูปของดาวกระจาย (Start 

Network) ที่รวมศูนยกลางการสื่อสารไวที่ผูบริหารระดับสูงเทานั้น  กลุม

ผูบริหารประชุมดวนเพื่อวางกลยุทธในภาพรวม ออกคําสั่งปฏิบัติการ และทํา

หนาที่ประสานการบัญชาการใหเปนไปตามที่ไดส่ังการ โดยกระจายอํานาจการ

ปฏิบัติไปที่ทีมงาน (Taskforce) ซึ่งตองปฏิบัติภายใตกรอบความรับผิดชอบของ

ตนเองเทานั้น  

4. การรวมศูนยการสื่อสารแตกระจายอํานาจการปฏิบัตินี้ตองอาศัยวินัยและการ
เชื่อฟงการบังคับบัญชาอยางเครงครัด เร่ืองนี้ Ansoff ไดแรงบันดาลใจมาจาก

เพื่อนของทานที่สวนใหญเปนนายทหารในกองทัพสหรัฐ โดยที่ Ansoff นํามา

ปรับใชกับองคกรธุรกิจดวยการเสนอแนะวา ทีมงานเพื่อจัดการกับความไมคาด

ฝน (Surprise Management Taskforce) ควรไดรับการออกแบบ จัดกลุม และ

อบรมลวงหนา โดยแบทีมงานออกตามประเภทของความไมคาดฝน เชนทีมงาน 
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แผนภาพที ่5-3 
การส่ือสารแบบดาวกระจาย 

 

Star Shape Communication Network for Surprise Management

Task 
Force

Task 
Force

Task 
Force

Task 
Force

Task 
Force

Task 
Force

Leader
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เพื่อความไมคาดฝนทางตลาด ทีมเพื่อความไมคาดฝนทางเทคโนโลยี  ทีมเพื่อ

ความไมคาดฝนทางการเมือง เปนตน    

5. ทีมงานจะไดรับการอบรมเปนพิเศษเกี่ยวกับการตอบสนองกับความไมคาดฝน 

การเพิ่มพูนความคิดสรางสรรเพื่อแกปญหา ความมีระเบียบวินัยภายใตภาวะ

วิกฤติ เปนตน นอกจากนี้ ส่ิงที่สําคัญที่สุดคือทีมผูบริหารและทีมงานตองไดรับ

การฝกอบรมสถานการณจําลองในยามปกติ โดยสมมุติวาเกิดเหตุไมคาดฝนขึ้น 

คลายๆ กับการซอมการหนีไฟ หรือซอมการลี้ภัยกรณีเกิดสึนามิ เปนตน 

เสนเชื่อมคอลัมนซายและขวาในแผนภาพที่ 5-2  แสดงใหเห็นถึงระบบในการ

แกปญหาแตละเรื่องที่อาจเกิดขึ้นมาจากความไมคาดฝน    
 

การเลือกการตอบสนองเชิงกลยุทธที่เหมาะสม  
แผนภาพที่ 5-4 แสดงใหเห็นวาการตอบสนองตอตําแหนงเชิงแขงขันตัดสิน

โดยระดับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม และการตอบสนองแบบฉับพลันทันที 

(Real Time Response) ข้ึนอยูกับระดับการมองเห็นอนาคต ในแผนภาพที่ 5-5 นํา

แนวคิดที่ไดกลาวถึงตลอดตั้งแตบทที่ 3 เขามาผนวก ทําใหเห็นถึงการผสมผสาน

ระหวางการวินิจฉัยสภาพแวดลอมกับการเลือกการตอบสนองในรูปแบบตางๆ  

ผูอานที่ติดตามเนื้อหาเปนลําดับมาแตตนจะสามารถเขาใจแผนภาพที่ 5-5 ได

ไมยากและจะยิ่งเขาใจยิ่งขึ้นวาการตอบสนองตอสภาวะแวดลอมแบบยึดอดีตเปน

ที่ต้ังจะใชไดผลในบางสภาวะเทานั้น และ การเตรียมการเพื่อสามารถรองรับกับ

สภาพแวดลอมระดับตางๆ ตองมีทักษะการเปลี่ยนแปลงกลยุทธและความสามรถ

อยูเสมอ จึงจะทําใหผูบริหารประสบความสําเร็จ โดยจะรอใหสภาวะการณทุกอยาง

ชัดเจนกอนแลวคอยตอบสนองก็อาจไมทันกาล หรือหัวคิดกาวหนาเกินความจําเปน

ของสภาพแวดลอมมากไปก็อาจสิ้นเปลืองสูญเสียโอกาสการทํากําไรไปโดยไร

ประโยชนก็ได 

Ansoff จึงย้าํไวตอนทายเสมอเมื่อทานถายทอดความรูของทานวา องคความ 

รูเปนศาสตรแตการนําความรูไปใชเปนศิลปะ  ดังนัน้ทานจึงหวงัเพียงวาเมื่อมีผูนาํ

แนวคิดของทานไปสรางเปนโปรแกรมสําเร็จรูป มนุษยก็ยังคงตองใชวิจารณญาณ

พิจารณาขอเสนอแนะของคอมพิวเตอรอยูนั่นเอง 
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ภาพที่ 5-4 

ทางเลือกการตอบสนองเชิงกลยุทธ 
ภายใตระดับความสามารถในการเห็นอนาคต และการเปลี่ยนแปลง 

 

Choosing Combination of Strategic Responses
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ภาพที่ 5-5 
ทางเลือกการตอบสนองที่เหมาะสมกับระดับความแปรปรวน 

Choosing Positioning vs. Real Time Responses
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